
 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου                                                                                  

 

‘Democracy and Spirituality Weekend’  

στην Costa Navarino, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum  

 

Ο Brunello Cucinelli, η Καθ. Angie Hobbs και ο Bernard-Henri Lévy 

συζητούν για τη σχέση της δημοκρατίας με την πνευματικότητα 

 
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019 - Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Democracy Forum 

και η Costa Navarino συνδιοργανώνουν ένα τριήμερο στις 11-13 Οκτωβρίου, γεμάτο 

ενδιαφέρουσες συζητήσεις και πολιτιστικές εμπειρίες, με θέμα τη σχέση της δημοκρατίας με 

την πνευματικότητα.  

 

Ερωτήματα όπως πώς μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη πνευματικότητα εντός του 

δημοκρατικού πολιτεύματος και με ποιους τρόπους η πνευματικότητα συνδέεται διαχρονικά 

με τη δημοκρατική διακυβέρνηση τόσο στις ανατολικές όσο και στις δυτικές κοινωνίες, 

καλούνται να απαντήσουν επιφανείς ομιλητές, 

φιλόσοφοι και διανοητές. 

 

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν διεθνώς 

αναγνωρισμένοι ομιλητές: ο Brunello Cucinelli, 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Brunello 

Cucinelli S.p.A, η Angie Hobbs, Καθηγήτρια 

Δημόσιας Κατανόησης Φιλοσοφίας στο 

Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ και ο Bernard-Henri 

Lévy, φιλόσοφος, παραγωγός και ακτιβιστής.  

 

Την κεντρική συζήτηση συντονίζουν στελέχη των 

New York Times: η Katrin Bennhold, Διευθύντρια 

του Γραφείου Βερολίνου και ο Serge 

Schmemann, Μέλος του Editorial Board καθώς και 

Πρόεδρος & Διευθυντής του Athens Democracy 

Forum. 

 

Η εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ δημοκρατίας και 

http://www.athensdemocracy.org/
http://www.costanavarino.com/
https://www.costanavarino.com/democracy-spirituality-weekend/


πνευματικότητας, πλαισιώνεται από συζητήσεις, φιλοσοφικούς περίπατους και αναγνώσεις 

βιβλίων από τους ομιλητές-συγγραφείς, σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αυθεντικές 

πολιτιστικές εμπειρίες, στο ξενοδοχείο The Romanos, a Luxury Collection Resort 

(περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές διαμονής:  τηλ. 27230 96000, 

reservations.romanos@costanavarino.com, αναφέροντας τον ειδικό κωδικό: LPR).  

 

Το τριήμερο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum σε συνεργασία με 

τους New York Times που θα πραγματοποιηθεί 9-11 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με θέμα 

«Επανιδρύοντας τη Δημοκρατία: Νέα μοντέλα για τον μεταβαλλόμενο κόσμο μας». 

To Athens Democracy Forum συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη από τον χώρο των 

επιχειρήσεων, της πολιτικής ηγεσίας και της κοινωνίας των πολιτών, σε μια κοινή 

προσπάθεια διερεύνησης των λεπτών αποχρώσεων των αναδυόμενων μοντέλων 

δημοκρατίας και προσδιορισμού της ικανότητάς τους να ανταπεξέλθουν στον διαρκώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο μας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές και συντονιστές του ‘Democracy and 

Spirituality Weekend’ μπορείτε να βρείτε εδώ.  

 

 

 

--- 

Πληροφορίες για τους συντάκτες:  
Costa Navarino 

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. 

Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 

χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, 

τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο 

ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa 

Navarino, οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences και η συλλογή διαμερισμάτων The Residences 

at The Westin Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes 

Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, 

καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο 

Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course. Στην 

περιοχή Navarino Hills δημιουργούνται δύο νέα signature γήπεδα γκολφ.  

Μπορείτε να  κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website, www.costanavarino.com και του 

συνδέσμου στην ενότητα Press, χρησιμοποιώντας τον κωδικό Νestor.   

Athens Democracy Forum σε συνεργασία με τους New York Times  

Για 7η συνεχόμενη χρονιά οργανώνεται το Athens Democracy Forum (ADF), in association with The 

New York Times. Πρόκειται για ένα τριήμερο πολλαπλών εκδηλώσεων, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλοπούλου και με τη συνεργασία του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, του Δήμου Αθηναίων καθώς και άλλων φορέων. Οι εργασίες του Athens 

Democracy Forum, πραγματοποιούνται σε μέρη στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας που αποτελούν λίκνο 

του ελληνικού πολιτισμού και της Δημοκρατίας. Το προσεχές Athens Democracy Forum θα 

πραγματοποιηθεί στις 9-11 Οκτωβρίου και  συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη από τον χώρο των 

επιχειρήσεων, της πολιτικής ηγεσίας και της κοινωνίας των πολιτών, σε μια κοινή προσπάθεια 

https://www.marriott.com/reservation/availabilitySearch.mi?propertyCode=KLXLC&toDate=10%2F13%2F2019&fromDate=10%2F11%2F2019&numberOfRooms=1&numberOfGuests=2&clusterCode=LPR
mailto:reservations.romanos@costanavarino.com
https://www.athensdemocracy.org/
https://www.athensdemocracy.org/
https://www.costanavarino.com/democracy-spirituality-weekend/
http://www.costanavarino.com/
http://www.romanoscostanavarino.com/
http://www.westincostanavarino.com/
http://www.westincostanavarino.com/
http://www.costanavarino.com/
https://www.costanavarino.com/media-press/


διερεύνησης των λεπτών αποχρώσεων των αναδυόμενων μοντέλων δημοκρατίας και προσδιορισμού 

της ικανότητάς τους να ανταπεξέλθουν στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Μέσω 

παρουσιάσεων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και ενός πλούσιου προγράμματος δράσεων, που 

έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν  τα κυριότερα θέματα του συνεδρίου, το ADF θα διερευνήσει και 

θα αξιολογήσει τα κρίσιμα ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες ανά τον 

κόσμο. Η περσινή εκδήλωση στην Αθήνα συγκέντρωσε πάνω από 400 αντιπροσώπους από 23 χώρες.  

 Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.athensdemocracyforum.com/    
 

 
 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Μαρίνα Παπατσώνη, Director General – Business Development & Corporate Affairs 

Τηλ: 210 9490013 

email: mpapatsoni@temes.gr 

 

Βάλια Βανέζη, Senior Communications Manager 

Τηλ: 210 9490152 

e-mail: vvanezi@temes.gr  

 

ΤΕΜΕΣ Α.Ε. 

Πεντέλης 5, 

17564, Αθήνα, Ελλάδα 

Developers of Costa Navarino 

www.costanavarino.com 
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